
 
Nagerechten: 
 
Drie soorten ijs          €  9,25 
chocolade roomijs, boerenjongens roomijs, honing-yoghurt ijs. 
Wijnsuggestie: Red Muscadel, Slanghoek Cellar, Slanghoek, Zuid-Afrika € 7,- 
 
Hazelnoot           €  9,25 
parfait, crème kastanje, gekarameliseerde hazelnoot, schuim hazelnoot,  
gezouten karamel, merengue roze peper. 
Wijnsuggestie: 10 years old White port, Butler Nephew & Co, Porto, Portugal € 7,- 
 
Ananas           €  9,25 
gebraden, boerenjongens roomijs, saus bruine suiker, gedroogde ananas,  
gel specerijen, poeder speculaaskruiden, stroop aceto balsamico. 
Wijnsuggestie: Falcoaria, Casal Branco, Tejo, Portugal € 7,95 

Koffie           €  9,25 
huisgemaakte stroopwafel gezouten karamel, koffiecake, koffie roomijs, gel  
koffie, stroop kardamom, pazztiz tops. 
Wijnsuggestie: Red Muscadel, Slanghoek Cellar, Slanghoek, Zuid-Afrika € 7,- 
 
Framboos           €  9,25 
parfait framboos, bavarois mascarpone & rood fruit, schuim blauwe bes, gel  
rode bes, tuille framboos, poeder dragon.  
Wijnsuggestie: Brachetto d’Aqui, Piemonte, Italië € 6,95  
 
Kaasplateau          € 14,- 
vijf verschillende seizoenskazen, paddenstoel, lotus, waterkers, rode kool, 
kweepeer, noten-vijgenbrood. 
Wijnsuggesties: wij zijn importeur van het porthuis Buttler Nephew & Co 
  10 Years old White   €   7,00 
  10 Years old Tawny   €   7,00 
  20 Years old Tawny   €   9,50 
  30 Years old Tawny   € 12,25 
    40 Years old Tawny  € 14,00 
  Late Bottled Vintage 2007  €   7,75 
 
Onze Koffie: Buscaglione 
Buscaglione espresso staat in Italië al meer dan een eeuw op eenzame hoogte. Ooit was 
Buscaglione het exclusieve merk van het Vaticaan. Wij serveren u de Oro. Dit is een blend van 
arabica (80%) uit Brazilië, Mexico en Ethiopië en robusta (20%) uit India en Afrika. Deze melange 
is perfect geschikt voor espresso, koffie als cappuccino. Het geeft een volle smaak met een stevige 
crema en een zachte lange afdronk. 
 
Onze Thee: Thieme’s Echte Thee 
Echte Thee wordt met de hand geplukt, want dat is hét geheim van superieure kwaliteit. De 
bovenste, nieuwe blaadjes en jongste knop zijn namelijk het lekkerst. Deze zijn niet machinaal te 
plukken; alleen de oudere, lagere bladen kunnen ‘geschoren’ worden. Met de machine worden 
theebladeren in stukjes gehakt, terwijl juist thee van het hele blad de volste smaak geeft. Dat maakt 
het verschil tussen thee en Echte Thee! 
Soorten: Traditional Earl Grey (zwart), Darjeeling First Flush (zwart), Japan Green Sencha (groen), 
China White Monkey (wit), Suid Afrika Rooibos (kruiden), China Finest Jasmine (groen),  
verse munt met evt. tijm (kruiden). 
 
Heeft u een allergie? Meld het ons! 
 


